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VOORWOORD 
 

Die jaar 2004 was die veertigste verjaardag van die stigting van die Volksboukundige 
Vereniging van Suid-Afrika. In 1964 was James Walton, die historikus en geesdriftige 
boekstawer van die inheemse volksboukuns van Suid-Afrika, en dr. Barrie Biermann, die in 
Natal gebaseerde akademiese argitektuurhistorikus, sprekers by die Somerskool van die 
Universiteit Kaapstad. Daar het hulle 'n groep belangstellendes laat besluit om so 'n vereniging 
in Kaapstad op te rig. Die Vereniging se oogmerk was om die in gevaar verkerende 
volksboukuns van die land te besoek, te bestudeer en aan te teken, en aan die publiek bekend te 
stel. Die Volksboukundiges – die 'Vernacs' soos hulle hulself noem, kan met trots verklaar dat 
hulle oor die afgelope veertig jaar inderdaad daarin geslaag het om 'n boukuns op te spoor, op te 
meet te fotografeer en te beskryf wat ongelukkig vandag nog altyd besig is om terug te keer na 
die aarde waaruit dit opgebou is of wat onnodiglik deur stootskrapers platgetrek word. 

Met hierdie tentoonstelling wil ons sowel die Vereniging se verjaardag vier as die 
volksboukuns wat die rede vir sy oprigting was. Die meeste van sy bedrywighede het hom op 
die boukuns van Wes-Kaapland toegelê. Die tentoonstelling volg die volksboukundige tradisie 
van die Wes-Kaap deur die skakels wat bestaan tussen die behoeftes, die beskikbare materiale 
en plaaslike bouvernuf, en plaas die geboue in die landskap – die natuurlike èn die 
mensgemaakte – om die opvallende wisselwerking te belig wat bestaan tussen vorm, materiale 
en plek. 

Die tentoonstelling spits hom hoofsaaklik toe op die volksboutradisies van die Wes-Kaap, 
maar James Walton self het ook dié van ander dele van Suid-Afrika bestudeer en variante van 
verskillende gemeenskappe en landstreke beskryf. Die voortbestaan van hierdie kwesbare 
erfenis word eweneens bedreig deur die tand van die tyd en veranderende omstandighede. Die 
beskilderde 'witgesig'-rondawels van die Khosa is net so skaars soos die pragtig geweefde 
byekorfhutte van die Zoeloe, en in Gauteng is die Ndebele se huise met hul sierlike patrone ewe 
onstuitbaar besig om te verdwyn as die pionierboere se huise in dieselfde omgewing. Die 
eenvoudige vissershutte van die Weskus en die nederige plaashuise van die Boland word albei 
oorspoel deur die grootse planne van ontwikkelaars. 

Die gevare waaraan ons volksboutradisies blootgestel word is vandag miskien nog sterker 
aanwesig as destyds, en James Walton se oproep bly in 2004 nog net so geldig as in 1964. Ons 
nasie se argitektoniese erfenis is ryk en veelsoortig en verdien om in stand gehou te word deur 'n 
begrip van die geboue en hoe hulle opgerig is, van die omringende kultuurlandskap en van die 
sosiale en politieke invloede wat hulle tot stand gebring het. 

Die tyd daarvoor is nou; ons kan nie nog meer tyd verloor nie! 
 
 
André van Graan 
Voorsitter, VVVSA 
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DIE 'VERNAKKERS' 
'n MERKWAARDIGE KLOMP WEETGIERIGE MENSE 

 
Ja, dit is inderdaad 'n hoogs merkwaardige geselskap, hierdie klomp weetgierige mense wat 

hulself die 'vernacs' noem. Mense wat aan geen beter tydverdryf kan dink as om honderde myle 
te ry om hulle motors en hul skoene vol modder te kry. Wat steil soldertrappies beklim, wat roet 
in hul oë kry deur in kombuisskoorstene op te kyk, wat hul nekke verdraai om gewels af te 
neem, wat hul bene rek met die afstap van plaaswerwe om planne te teken. Wat hul beste 
Afrikaans probeer om gesprekke te voer met die bewoners van visserdorpe en sendingstasies. 

Wat is so besonders omtrent hierdie huisies, stalle, hoenderhokke, watermeule, dorsvloere, 
wat vind hierdie paar honderd mense so boeiend aan kleimure, verweerde rietdakke, gebreekte 
vensterruite? 'n Amerikaan met die naam Bernard Rudofsky was een van die eerstes wat besef 
het dat die volksboukuns van lande reg rondom die wêreld meer oor die gewone mens 'op die 
grond' te sê het as die werk van beroepsontwerpers, en hoe dit dikwels van minstens soveel 
vindingrykheid as die werk van die beste ingenieurs getuig. In 1964 was Rudofsky die kurator 
van 'n epogmakende tentoonstelling in die New Yorkse Museum of Modern Art, en daarvoor 
die rake titel 'Architecture without Architects' bedink. Hy het ook 'n boek met dieselfde titel 
saamgestel. Daarin wys hy foto's van hangende en drywende dorpe, van dyk-, grot- en 
kuildorpe, van enorme waterwiele, houttorings vir verdediging of graanopslag, stede vir die 
dooies. Is dit dalk in die era van tegnologie 'n verlange van ons na die 'goeie ou tyd'? Na 'n tyd 
waarin eenvoudige dorpsbouers met plaaslik beskikbare materiale telkens weer die perfekte 
oplossing kon vind vir alle omstandighede en vir alle vereistes? 

En was dit werklik blote toeval dat in dieselfde jaar, 1964, meer as veertig jaar gelede, 'n 
groepie deelnemers aan 'n reeks somerskoollesings aan die Universiteit Kaapstad besluit het om 
'n Volksboukundige Vereniging op te rig? Onder die besielende leiding van James Walton, 'n 
Yorkshireman wat die onderwerp bestudeer het in al die lande waar hy gewoon het, het die 
'Vernakkers' – vandag ook bekend as VASSA – al gou daarin geslaag om 'n aansienlike aantal 
argitekte en lede van die publiek aan te trek. Hulle het die voortdurende stroom lesings – altyd 
by die Athenaeum in Nuweland – getrou bygewoon en deelgeneem aan goed voorbereide 
studie-uitstappies na afgeleë plekkies soos Verlorenvlei, Gamkaskloof, Genadendal, 
Waenhuiskrans, Coenradenberg, Stormsvlei, wat dikwels gesaghebbende publikasies opgelewer 
het. 

James Walton self is ongelukkig nie meer met ons nie, maar 'n hele aantal van die 
oorspronklike Vernakkers is nog aktief en verskeie van hulle het aan hierdie tentoonstelling 
meegewerk. Maar die algemene ledebestand is vandag in sy tweede en derde geslag, en is nog 
net so weetgierig as die eerste merkwaardige klomp. En hulle is altyd bereid om nuwe lede met 
oop arms te verwelkom – mits hulle ook weetgierig is! 
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'DIE VERNAKKERS' Antonia Malan vertel die verhaal van Good Hope, Simondium, voor die 
keldergebou, met Simonsberg op die agtergrond (Foto Willem Malherbe) 



 4

IN DIE NATUUR GENESTEL 
DIE INHEEMSE KULTUURLANDSKAP 

 
In die beskrywing van die mens se omgewing is 'n veelgebruikte konsep deesdae dié van die 

'kultuurlandskap'. Dit verwys na die indruk wat die mens se bewoning en bewerking op die 
natuurlandskap gemaak het. Saam vorm dié twee die eintlike voorkoms van die landskap – en 
van die dorpsbeeld – wat ons bewoon en wat vir die ingeligte bewoner en bewonderaar so 
boeiend is om te 'lees'. In dié dele van die wêreld wat al derduisende jare lank intensief bewoon 
en bewerk is, het die natuurlike en die kulturele komponente van die landskap plek-plek 
onlosmaaklik verweef geraak. Heinings, kronkelende plaaspaaie, kontoerbeplanting, kus- of 
rivierdorpies lyk of hulle organies uit die grond gegroei het – en op 'n manier het hulle ook 
inderdaad. 

Die Kaap was lank vòòr die koms van die Westerlinge al bewoon. Maar as gevolg van die 
hoofsaaklik nomadiese leefwyse van sy vroeë bewoners gaan die mens se blywende visuele 
impak op hierdie land nie verder terug dan drie, en in groot dele nie meer as twee eeue terug nie. 
Dit maak die wisselwerking van die twee lae van die landskap nie minder boeiend nie. Omdat 
hulle minder tyd gehad het om op mekaar in te werk, is die proses nog steeds aan die gang. 

Die Kaap is besonder ryk aan onbedorwe kultuurlandskappe. Die lae digtheid van die 
bevolking oor uitstrekte gebiede, die enorme afstande, prominente geografiese elemente soos 
halfwoestyne en bergreekse, het almal gehelp om die sterk plaaslike karakter te bewaar van 
omgewings soos die Bovlei, die Sandveld, die Duineveld, die Hantam, die Klein Karroo, die 
Bokkeveld, die Langkloof, die Hoeko, die Onder-Koega. 'n Omvattende studie van die weefsel 
en die wisselwerking tussen natuurlike en kulturele landskapslae behoort besonder interessante 
ondernemings te wees wat nog net in 'n paar gevalle onderneem is. 

In die Kaap, met sy aan seisoene verbonde en dikwels ver van oorvloedige reënval, speel 
riviere en bergstrome 'n onontbeerlike rol in die vorming van die agrariese landskap. Omdat 
feitlik elke hektare van die land – insluitende die berge – aan een of ander plaas behoort, is die 
plaaswonings byna sonder uitsondering langs waterstrome geleë, gewoonlik met hul voorkant 
daarnatoe gerig. Van hulle is groter riviere – die Eerste Rivier, die Breede- en die Bergrivier – 
met hulle lang reeks plaaswonings. Ander is dieper in die berghellings in, langs kleiner 
syriviertjies. Losstaande berge soos die Groenberg, Perdeberg, Paarlberg word omring deur 
kranse van plase langs hulle voet. Valleie soos die Bovlei en die Blouvlei agter Wellington, of 
Jonkershoek en Idasvallei by Stellenbosch, die Hexriviervallei en die Ceresvallei het almal 
waterryke konsentrasies plase en plaashuise, baie van hulle eeue-oud. 

Die boere van twee eeue gelede was wel bewus van die moontlikhede van betekenisvolle 
kultuurlandskappe gesuperimponeer oor die natuurlike landskap. Hul opstalle en werwe was 
meestal van veraf sigbaar, hulle situasie geaksentueer deur opritlanings, plaashuise en 
buitegeboue symmetries gegroepeer rondom hul voorhowe en omring deur werfmure, en met 
heinings, watervore en, later, plaasdamme. 

Anders as in die moederlande het dorpe in die destydse kultuurlandskap geen groot rol 
gespeel nie. Hulle het selde uit die plattelandse landskap 'uitgekristalliseer', maar is 'geplant' 
waar hulle nodig was en volgens geometriese beginsels uitgelê. 
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IN DIE NATUUR GENESTEL Sederberg (Foto Willem Malherbe) 
 

 
 

IN DIE NATUUR GENESTEL Kromme Rhee, Stellenbosch (Foto Willem Malherbe) 
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HELDERHEID UIT VERWARRING 
DIE FORMALISERING VAN DIE KAAPSE LANDSKAP 

 
In 1685 het kommissaris-generaal Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein, op reis na 

Oos-Indië waar hy moes ondersoek instel na korrupsie in die Oos-Indiese Kompanjie, ook die 
33-jaar oue vestiging aan die Kaap aangedoen. By sy besoek aan die Kompanjie se buitepos in 
'Hottentots Holland' het hy bevind dat die wyse waarop die huise, krale en stalle daar uitgelê 
was, alles “in verwarring” verkeer het. Hy het daarom 'n beleid voorgestel waarvolgens die 
Kompanjiesposte volgens matematiese beginsels en goeie boupraktyk beplan moes word, en om 
sodoende die vryburgers ook aan te spoor om dié beginsels te volg. 

Die nuwe pos op Vergelegen moes as die eerste voorbeeld dien hoe so 'n pos geplan kon 
word, en dit is uitgevoer onder die persoonlike toesig van goewerneur Simon van der Stel. Die 
geboue is streng formeel opgestel rondom 'n agthoekige plaaswerf met 'n lemoenboord verdeel 
in in vier gelyke dele omring deur roosheinings. Die hoofas van die huis het van die seekant af 
na die berg geloop en het aan weerskante boorde en wingerde gehad in formele groeperings 
langs 'n breë laning met 'n driedubbele ry kamferbome wat die gesig na die see omraam het. 
Aan die berg se kant was daar 'n laning met verskillende boomsoorte: kastaiing, okkerneut, 
amandel, vyg en granaat, met akkerbome wat tussen die kamferbome en die rivier geplant is. 

Van dié tyd af is alle Kompanjiesposte op formele maniere uitgelê, soos met geboue 
gerangskik om 'n sentrale binneplaas, wat herinner aan elemente van die Nederlandse 17de-
eeuse 'plesiertuin' wat deur Van Reede in die ongetemde Kaapse omgewing ingevoer is. Deur 
die gebruik van sulke Europese elemente van orde, proporsie en simmetrie kon op klein 
landbounedersettings betekenisvolle ruimtes geskep word te midde van 'n oorweldigend grootse 
natuurlandskap. 

Die voorbeeld deur die Kompanjie gestel is spoedig deur die vryburgers nagevolg. Hierdie 
elemente wat die formele landskap bepaal het, was tot ver in die Britse tydperk (die 19de eeu) 
en selfs later deel van die Kaapse omgewing. 
 
Elemente van die formele tuin aan die Kaap 

As gevolg van die groot distansies, swak verbindings, geslagtelange veranderings, 
toevoegings en nuwe lae, is baie van die uit Europa ontleende en deur Van Reede ingevoerde 
beplanningsbeginsels nie konsekwent toegepas of bewaar nie (in Nederland is hulle trouens ook 
nie altyd in hul suiwer vorm sigbaar nie). Maar genoeg voorbeelde kan nog gevind word, of is 
bekend uit historiese bronne, om duidelik te maak dat hulle gedien het as 'n ideaal om na te 
streef, selfs al is dit selde volledig verwerklik. Die beginsels het die volgende ingesluit: 

Geometries opgestelde geboue en verbindings- en ringmure. Soos geboue toegevoeg is aan 'n 
eenvoudige plaaswerf is die formele uitleg gerespekteer – of selfs verder geformaliseer. 

Aksiale oprit. Die uitsig langs die hoofoprit, deur die ingangspoort, met sy fokus op die hoofgebou 
(dikwels met middegewel). 

Boomrye langs lanings en grense. Eike- en later dennelanings was nog altyd 'n kenmerk van die 
Kaapse kultuurlandskap. 

Versierde ingangspoorte en prieelpaadjies. Deur die tekort aan hout was laasgenoemde slegs by 
meer welgestelde stedelike eiendomme te vinde. 

Gesnoeide heinings. Gesnoeide lourierheinings tot ses meter hoog, met kleiner heinings van rose, 
kweper, roosmaryn of salie.  

Formele aanplanting van wingerde en boorde. Geplant weerskante die hoofpaaie; vrugtebome in 
'vyf-op-'n dobbelsteen' patroon (quincunx), soms in  sterpatrone soos gebruiklik in Europa. 

Speelhuisjes. Klein somerhuise vir die onthaal van gaste. Was vroeër waarskynlik meer gewoon, dié 
in die Kasteel is een van die weiniges wat nog bestaan. 

Waterfonteine. 'n Aantal sierfonteine verskyn in afbeeldings deur 18de-eeuse kunstenaars. 
Waarskynlik die oudste, ook in die Kasteel (1707), is sorgvuldig opgegrawe en gerestoureer. 
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HELDERHEID UIT VERWARRING Vergelegen in Hottentots-Holland: oos-aansig wat na die berge 
gerig is; kamferlaning bo 

 

 
 

HELDERHEID UIT VERWARRING Ingangspoort, Nooitgedacht, Stellenbosch (Foto Willem Malherbe) 
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OP MAAT GESNY 
VAN REEDE SE INSTRUKSIES 

 
Kommissaris Adriaan van Reede se tien dae lange inspeksiereis van al die Kompanjie se 

buiteposte aan die Kaap, waarop hy vergesel is deur die plaaslike kommandeur Simon van der 
Stel, het die uitgebreide 'Instructie' opgelewer. Daarin het Van Reede, tesame met talle ander 
observasies en suggesties, voorgeskryf hoe die kompanjiesposte asook die eerste binnelandse 
setlaarsdorpie Stellenbosch aangelê moes word. Maar hy het ook konstruksietegnieke aan die 
hand gedoen wat bygedra het tot 'n nuwe, eenvormige boustyl wat, hoewel dit verwantskap met 
plaasaanlegte in Holland en buurlande vertoon, aangepas was aan plaaslike omstandighede en al 
gou in baie opsigte daarvan verskil het. 

Van Reede het verwys na Van der Stel se driebeukige skuur op De Clapmuts met sy enorme 
dak, en daarop gewys dat deur die diepte en dakoorspanning van geboue te verminder en die 
symure hoër op te bou, die balke regstreeks op hierdie symure kon rus pleks van op die 
stutbalke wat die beuke geskei het, wat die konstruksie vereenvoudig het. Het het ook die 
gebruik van plaaslike materiale soos klip en modderpleister aanbeveel, waarvoor ongeskoolde 
arbeid gebruik kon word, asook die waterdig maak van die buitemure deur die aanwending van 
'n laag kalk. 

Die boutegnieke wat Van Reede aanbeveel het is getrou gevolg en het die tipiese kenmerke 
opgelewer wat ons vandag so in die Kaaps 'Hollandse' boukuns bewonder. Dit vorm die basis 
van die eenvormige balklengte en vleuelwydte en daarmee ook die 'domino'-konfigurasie van 
vleuels en syvleuels, en het die visueel aantreklike verhouding van muur teenoor dak opgelewer. 
Die gebruik van plaaslike boumateriale sou 'n unieke mensgemaakte landskap aan die Kaap 
skep, en die boukuns van die koloniste, net soos die tradisionele Afrika-boukuns, verbind aan 
die omgewing waaruit dit gegroei het. 
 'n Mens sou Van Reede daarom kon beskou as die vader van die tradisionele 'Kaaps-
Hollandse' boukuns. 
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OP MAAT GESNY Van Reede se Instruksies 
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UIT DIE GROND UIT 
DIE TAAL VAN DIE MATERIAAL 

 
Deur ou strukture sorgvuldig te bestudeer leer 'n mens die taal van hul boumateriale 

verstaan en wat hulle alles te sê het. 
 
Mure van lae modder. In baie dele van die wêreld is primitiewe strukture gebou van sorgvuldig 

voorbereide grond, of dit nou brokkelige swart leem of geel klei is. Aan die Kaap is hierdie boumateriaal 
aangemaak in hope of in kuile waar dit saam met strooi, mis en water deur mensevoete of veehoewe 
getrap is tot dit sag en kniebaar geword het. Elke dag is 'n nuwe hoop aangemaak en wanneer elke 
hoeveelheid goed getrap is en sewe dae lank gegis het, was dit klaar om mee te bou. Hierdie mortel kon 
met 'n graaf in lae van 45 cm wyd en sowat 30 cm hoog aangebring word om die mure op te bou, waarby 
elke laag eers droog moes word alvorens die volgende laag daarop kon rus. 

Grondvloere. Ook vir vloere is voorbereide grond gebruik. 'n  Laag van 30 tot 50 mm dik is rof oor 
'n goed vasgetrapte grondlaag gelê, waarna dit glad afgewerk is deur die oppervlak met 'n klip te stamp. 
Die boonste afwerking was van beesmis wat met weeklikse tussenposes oor die vloer gesmeer is, dikwels 
met sirkelvormige patrone (misvloer). In 'n tyd toe die beeste nog vryelik op natuurlike fynbos kon graas, 
het die mis dikwels aangenaam na kruie geruik. Soms is perskepitte in die modder gelê of is die oppervlak 
met ossebloed ingesmeer om dit meer duursaam te maak. 

Dakke van grond. Plat dakke ('brakdakke') is in gebiede met lae reënval, waar hout skaars was, 
dikwels van grond gemaak. Die grond was bekend as 'brak' en is verkry van plekke in die veld waar water 
klaarblyklik nie maklik kon insink nie. In huise met staandakke van riet is 'n modderlaag of 'brandsolder' 
op die plafonplanke gelê om die huis daaronder teen brandende riet te beskerm. 

Bakstene. Baksteenmaak was al vroeg een van die belangrikste bedrywighede van die eerste setlaars. 
As kleiner en meer kompakte bou-eenhede was hulle maklik om te hanteer, veral vir die hoër dele van die 
gebou en vir gewels, en hulle het dit moontlik gemaak om meer bewerklike bouvorms soos gewelwe of 
boë bokant deure en vensters te konstrueer. In 1658 is 'n standaardgrootte vir bakstene vasgestel, nl. 203 x 
100 x 50 mm. Sulke bakstene is met die hand gemaak in klein houtvorms en hoewel hulle soms net in die 
son gedroog is, is duisende ook gebak in oonde langs die strande. Bo en behalwe die plaaslik vervaardige 
bakstene is duisende kleiner hardgebakte Nederlandse 'klinkers' of 'klompies' van 170 x 70 x 30 of 190 x 
80 x 40 mm uit Holland ingevoer as ballas op skepe op die uitreis. Hierdie klompies was meestal 
donkerrooi of okerkleurig, maar die kleur van die plaaslike bakstene het afgehang van die grondsoort 
waarvan hulle gemaak is. 

Klip. Klip – hier baie meer volop as in die moederland – is dikwels gebruik in die bou van mure van 
geboue of krale, veral vir hulle fondamente, en kon afgepleister of onafgepleister gelaat word. 

Mortel. Die van grond gemaakte mortel is op dieselfde manier aangemaak as die material waarmee 
'opgekleide' mure gebou is. Die vroegste mortel is gemaak uit swart brokkelige grond, maar in die 19de 
eeu het geel klei meer gewild geraak. Hierdie feit kan ook nuttig wees vir die datering van die material 
van mure en opening wat daarin gemaak is. 

Pleister. Vroeë plaasgeboue is dikwels afgepleister met modder wat net soos mortel aangemaak is, 
maar veral op meer welvarende plase is die mure meesal met 'n mengsel van kalk en sand afgepleister. 

Verf en witkalk. Die afgepleisterde mure van geboue is afgewerk en waterdig gemaak deur hulle te 
verf met witkalk wat gemaak is deur kalk te blus deur water toe te voeg en terwyl dit kook, lynsaadolie of 
vet deeglik in te roer, waarna die mengsel op die mure aangebring is. Kleurstowwe is soms toegevoeg om 
die geboue 'n kleurtjie te gee. Buitehoutwerk is nooit ongeverf gelaat nie. 

Houtwerk. Heel in die begin is die hout wat aan die Kaap gebruik is, verkry uit plaaslike bosse, 
waarby geelhout vir boudoeleindes die gewildste was. Maar die Kompanjie het ook baie Baltiese 
dennehout ingevoer vir amptelike geboue soos die Kasteel. Populier is later dikwels gebruik. Dit het 
vinnig gegroei en is gebruik vir die konstruksie van dakke en plafonne in plattelandse huisies. Vir 
plafonne in gebiede waar geelhout te skaars was vir planke was 'n handige en aantreklike alternatief die 
'spaansriet'-plafon (Arundo donax). Dit is veral gebruik in minder 'deftige' vertrekke soos kombuise, waar 
eeue se rook uit die vuurmaakplekke dit 'n mooi donker bruin kleur gegee het. 

Dakmateriaal. Die eerste dakke in die Kaap was staandakke wat met plaaslike riet bedek is, en dit in 
die platteland het die eerste keuse van dakbedekking gebly tot die invoering van sinkplaat rond 1860 – en 
selfs nog later. Waar hout niet volop was nie, soos in die Karroo, is die stingels van die agave of 
garingboom soms as solderbalke gebruik en is die plat dakke daarbo met 'brak' bedek. 
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UIT DIE GROND UIT Huise by Stanford, Overberg: songedroogde bakstene wat deur die reën verweer 

is (Foto Willem Malherbe) 
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HOëR DIMENSIES 
WONINGS IN PLANNE EN DEURSNITTE 

 
Vroeë Kaapse setlaars het herinnerings aan en vaardighede in bouvorms en -tegnieke met 

hulle saamgebring uit hul lande van oorsprong. Dit was 'n lang kusstreek van Vlaandere en die 
Noordelike Nederlande deur noordwes Duitsland en Sleeswyk-Holstein tot in Denemarke. Die 
eenvoudige plattelandse wonings uit hierdie streke kan gegroepeer word in 

• hallehuise met 'n groot sentrale ruimte met aan weerskante ewewydige 'beuke' of halle, 
soos 'n Middeleeuse katedraal met sy middeskip en sybeuke, met afsonderlike selle in 
die syhalle, met die ingang gewoonlik in die korter endmuur geplaas en die geheel 
oordek met een groot dak, some effens hoër oor die midderuimte, en 

• langhuise, waarin 'n ry kamers van eenvormige diepte en standaard-deursnit gewoonlik 
betree word vanaf die lang sykant – en wat onbepaald verleng kan word. 

Langhuise was volop in Middeleeuse plattelandse dorpies en baie van hulle kan nog gevind 
word in die kusstreke van noordwes-Europa en ook oorkant die Engelse Kanaal. Hoewel daar in 
die eerste dekades van die vestiging aan die Kaap party hallehuise gebou is (bv. die befaamde 
een op De Clapmuts waarteen Van Reede beswaar gemaak het, en ook die vier buitegeboue op 
Vergelegen, en 'n skuur op Meerlust was nog altyd bestaan), behoort Kaapse plaasgeboue 
meestal tot die langhuis-tipe, waarby selfs die spoggerigste plaashuise, met hulle T-, U- of H-
plattegronde, uit veelkamer-langhuise ontwikkel het. 

Een van die faktore wat die setlaars, met hul beperkte bouvernuf, laat besluit het op die 
langhuis-model, was die gemak waarmee die korter en konstante diepte van die vleuels met 'n 
eenvoudige stelsel van maklik vervoerbare lengtes hout oorspan kon word. Dit was ook een van 
die aanbevelings van Kommissaris van Reede. 

Gewoonlik word houtpenne gebruik om die skuins daksparre aan mekaar vas te maak waar 
hulle mekaar by die nok oorkruis en waar hulle die hanebalk halfpad ondertoe ontmoet, om 
sodoende 'n A-vormige raamwerk te vorm. Sulke dakspar-pare dra op hul beurt weer horisontale 
rietlatte. 'n 'Brandsolder' rus op balke wat, onafhanklik van die dakbalke, in die mure veranker 
is, en beveilig die meubels in die kamers daaronder sou die dak aan die brand raak. 
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HOëR DIMENSIES Detail van die binnekant van 'n dak wat besig is om met riet bedek te word (Foto 
Willem Malherbe) 

 



 14

DIE DOMINO-EFFEK 
HOE GEBOUE KON GROEI 

 
Vanaf 'n baie vroeë stadium in die geskiedenis van die Kaapkolonie het 'n betreklik basiese, 

eenvormige boumetode sy tradisionele huisvorm gekenmerk. Sy grondelement is 'n een-kamer 
of ses-meter-diep huisie van een of twee kamers met 'n kombuis aan die end, oorspan deur 'n 
rietdak met 'n helling van sowat 45 grade. Hierdie standaardafmeting het die vervaardiging en 
vervoer van dak- en plafonhout vergemaklik, asook die konstruksie daarvan. Dit het ook 'n bou-
'idioom' van groot samehang opgelewer. 

Dikwels het dit nodig geword dat so 'n 'pioniershuisie' uitgebrei om 'n groeiende gesin te 
kan huisves of groter welvaart te vertoon. Met behoud van die eenvormige dakoorspanning van 
ses meter was dit nie moeilik om dit met behulp van die 'domino'- (of 'letter-van-die-alfabet') 
beginsel te bereik nie. Die huis kon in die lengte uitgebrei word deur daarvan 'n 'langhuis' te 
maak – 'n 'trein' van kamers. As 'n meer kompakte huis verlang is, kon die eerste kern met 
vleuels agtertoe vergroot word, met as eindresultaat 'n L-, U-, T- of TT-plattegrond, waarby die 
kombuis byna steeds aan die agterent van een van die agtervleuels geplaas is. Die mees 
volmaakte plattegrond is ontwikkel wanneer syvleuels toegevoeg is aan die stert van 'n T-huis, 
wat die beroemde H-plan opgelewer het, met sy twee fasades wat 'n deftige gesig ook aan die 
agterkant vertoon. Met sy twee ewewydige vleuels was dit die naaste wat die bouers kon kom 
aan die ideaal van 'n deftige blokvormige woning, maar met behoud van die oorspronklike ses-
meter-breë rietdakvleuels.  

Maar dit is miskien betekenisvol dat feitlik alle pastorieë en ander belangrike dorpsgeboue 
op 'n U-plan gebou is, waarby die sykant solied gelyk het pleks van die oop sykante van die H-
huise. Ook kerke kon met hierdie vleuelbeginsel gebou word, deur twee sulke vleuels – net 
effens breër en hoër – mekaar te laat kruis om die tipiese kruisvorm van die 'preekkerk' te verkry 
wat ook in Protestantse noordwes-Europa so geliefd was. 

Met effens meer gevorderde boutegnieke kon sowel die U- as die H-huis inderdaad 'n 
blokvorm kry deur die oop sy- en agterplasies toe te bou onder plat dakke; sulke huise kon ook 
tot dubbelverdiepings omgebou word, soos by Leeuwenhof en Vredenhof. 

So sterk het hierdie ses-meter vleuelbeginsel ingeburger geraak dat eers teen die middel van 
die 19de eeu rietdakke gebou is wat meer as een ry kamers kon oorspan, tot 'n maksimum diepte 
van sowat tien meter, en wat sodoende genoeg kamers kon bevat sonder om die vleuel-tipe 
uitbreiding toe te pas. Groot Constantia (c.1792) was miskien die eerste voorbeeld en daar was 
party ander vroeë gevalle, waarby 'ruggraatmure' oor die lengte van die huis die nok van die nou 
baie wyer dak onderskraag het. Maar in dorpe soos Montagu en Robertson het hulle eers teen 
die 1850s die gangbare huistipe geword. Sulke 'dubbeldiep' huise kan herken word aan hulle 
hoër dakke en gewels. Maar in meer afgeleë streke het die ses-meter beginsel nog tot laat in die 
eeu in swang gebly. 
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DIE DOMINO-EFFEK Verlorenvlei TT-plaashuis (Foto Willem Malherbe) 
 

(sien ook bl. 42) 
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VAN KOTHUIS TOT KASTEEL 
DIE SIERKLEED VAN DIE VOLKSBOUKUNS 

 
Die eenvoudige boerelanghuisie of die T-vormige plaashuisie wat teen die berghelling 

genestel is, kon in weerwil van sy basiese eenvoud met min moeite groter waardigheid en status 
gegee word. Deur hulle symmetries te maak, effens op 'n platform (stoep) te verhef om van 
verder af sigbaar te wees, kon die buitegeboue so gerangskik word dat hulle 'n indrukwekkende 
voorhof omsluit. 'n Ringmuur se hoofdoel was nie om aanvallers buite hou nie, maar het gedien 
om die teenwoordigheid van die plaaswerf in die wye, oop landskap te aksentueer, met 'n 
gasvrye poort op die as van simmetrie van voorhof en voordeur. 

Maar die nederige boukuns self kon ook 'n bolaag van verskillende sierelemente kry sonder 
om sy basiese hoedanighede te verloor. Die mees opvallende daarvan was die voorgewel, wat in 
die midde van die fasade bokant die voordeur oprys tot die volle hoogte van die dak en 
sodoende die huis tenminste ten dele laat lyk soos 'n dubbelverdieping. Die buitekant van die 
gewel is van sierlike pleisterrande voorsien volgens die heersende mode van die tyd, wat die 
styltydperke van Europa gevolg het: steeds uitbundiger krulle (barok/rokoko) tot sowat 1790, en 
daarna in neo-klassieke styl met driehoekige pedimente heelbo en daaronder pilasters en ander 
reglynige elemente. Ook van die ander geboue op die plaaswerf is dikwels van sulke 
middegewels voorsien. Ons kan gerus aanneem dat sulke byderwetse stilistiese sierkenmerke 'n 
uitdrukking was van die eienaar se bewusheid van die mees onlangse Europese modes – 
ondanks die basiese tydloosheid van die onderliggende struktuur van die huis. 

Dergelike versierings kan gevind word op die sy- (of end-) gewels (sodat 'n H-huis ses 
gewels gekry het), houtsnywerk op die voordeur en sy bolig, op die stoep se eindmuurtjies, 
langs soldertrappies of langs die borswerings van platdakhuise. Sulke lae van sierelemente kon 
toegepas word op die plaas se duiwehok, sy begraafplaas, sy slaweklok (wat almal as 
statussimbole kon dien). 

Die oorwoë plasing van al die plaas se geboue, sy gewels en ander sierelemente kon – soms 
oor verskeie geslagte – 'n beskeie boerehuisie verander in 'n herehuis, en daarmee die status van 
sy eienaar in dié van landadel. 
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VAN KOTHUIS TOT KASTEEL Huisie op Baardskeerdersbos (bo), Boschendal herehuis (onder)  
(Foto's Willem Malherbe) 
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IN DIE BINNEKRING 
KAAPSE VOLKSBOU-INTERIEURS 

 
Op sy mees basiese vlak is 'n huis 'n plek om in te slaap en om kos voor te berei. In 'n 

pioniershuis soos die Schreuderhuis van 1709 is die kos aanvanklik gekook op 'n vloerherd, in 
die midde van 'n vertrek sonder plafon, waar die rook sy pad gevind het deur die rietdak. 

Die eerste verbetering van die binnehuis was om die rook deur 'n skoorsteen te laat trek, wat 
òf rondom die sentrale vuurmaakplek gebou is òf vasgebou aan 'n gewelmuur. So het die 
kombuis verskuif na die end van die huis en is dit afgesonder van die res van die huis deur 
middel van 'n skerm of muur, in watter geval lig en lug verskaf is deur 'n venstertjie en 'n 'bo-en-
onder' agterdeur. Voorrade is gebêre op die solder, bereikbaar met 'n trap in die kombuis of 'n 
buitetrap – of in 'n spens onder die trap of in die nabye omgewing. 

Die volgende ruimte wat van die woonruimte afgeskort is was die slaapruimte. Deur die 
huiskamer agtertoe te verleng kon 'n eetruimte verkry word wat, as 'n sierlike vouskerm 
('portefisie') tussen dié twee ruimtes ingebou is, 'n ingangsportaal (voorhuis) en 'n agterhuis of 
galdery geskep het, lg. met een of meer fraai kabinette wat aas fokus gedien of 'n uitsig omraam 
het.  

Bowendien het groter huise 'n ontvangskamer gehad – dikwels tewens die eienaar se 
hoofslaapkamer gemeubileer met hemelbed, klerekas en dosyne stoele! Tog was … 
 

“die voorhuis die vernaamste ruimte waar besoekers die betekenis, nie alleen van die 
woning self nie, maar van die hele vryburger-lewenswyse besef het. Die voorhuis was die 
plek vir blink en kosbare voorwerpe, en deur dit agter glas te plaas het hul waarde net laat 
toeneem. Baie kabinette het gewels gehad soos die huis self en snywerk soos die voordeur. 
Gepoleerde hout, porselein, glas, koper en silwer in die groter huis het 'n indruk geskep van 
welvaart, orde en skoonheid. … Spieëls het dit alles nog laat verdubbel. … 

“'n Skoon, blink vertoning het die vernederende VOC-bewerings weerlê waarin keer op 
keer hoedanighede van onreinheid toegedig is aan die persoon van die vryburger om sy lae 
status en 'andersheid' te beklemtoon.” 

 
(Yvonne Brink, 'The meaning of the eighteenth century Cape farmstead', VASSA Journal 5, Junie 
2002, blss. 19-21.) 
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IN DIE BINNEKRING Schreuderhuis, Stellenbosch: die later kombuis 
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DIE SIMFONIESE STYL 
VROEë KAAPSE DORPSGESIGTE 

 
Die Hollandse vestiging aan die Kaap was hoofsaaklik agraries van aard. Eweneens is die 

Kaapse setlaarsboukuns in wese 'n plattelandse boustyl: plaashuise, volkshuisies, stalle, skure, 
duiwehokke. Die Kaap was nie 'n land van stede of dorpe nie. Teen die einde van die 
Nederlandse tydperk was daar nie meer as agt bevolkingskonsentrasies, versprei oor 'n gebied 
so groot soos die Verenigde Koninkryk, wat dorpe of gehugte genoem kon word. Slegs 
Kaapstad, Stellenbosch en Graaff-Reinet was behoorlik beplande dorpe met meer as 'n paar 
honderd inwoners. 

Maar in die loop van die 19de eeuw is hierdie uitgestrekte gebied, ook in die binneland, 
oortrek met 'n netwerk van nuwe vestigings: ses van hulle drosdy-dorpe maar die meeste 
kerkdorpe, wat in die administratiewe, kommersiële en geestelike behoeftes van die toenemende 
bevolking kon voorsien.  

In die beplanning van sulke nuwe dorpe het die landmeters die 'rooster'-patroon gebruik wat 
ook wyd deur die ou Grieke en veral die Romeine in hul uitgebreide kolonies toegepas is. Die 
landmeters het vierkantige of reghoekige straatblokke opgemeet, wat dan in reghoekige erwe 
verdeel is en die kopers die keuse gegee het tussen droë en nat erwe. Een of meer blokke is oop 
gelaat om as markplein of uitspan te dien. 

Hierdie vir ons vandag oninteressante 'skaakbord'-patroon is dikwels versag deur die 
plaaslike topografie: kronkelende riviere (hier altyd onontbeerlik in die uitleg van 'n nuwe dorp) 
en berghellings. Dit is ook 'gemeubileer' met 'n derde dimensie; die stoffering van sulke planne 
met geboue in die gangbare volkstyl: strate en strate vol rietdakhuise met gewels en agtervleuels 
net soos die plaashuise. Kerke, pastorieë, selfs drosdye is in hierdie idioom opgerig, en die 
straatbeeld het 'n aantreklike 'simfoniese' hoedanigheid gekry. 

In die baie sendingdorpe is die roosterpatroon nie gebruik nie. Die moontlikheid wat aan hul 
inwoners gebied is om 'n kleinskaalse boerebedryfie vir hul eie onderhoud te begin, het beteken 
dat die wonings volgens kontoere al langs watervore langs die hellings gebou moes word sodat 
die lande by die rivier deur die dorpelinge gekultiveer kon word. 

Ewe aantreklik en nog meer informeel is party vissersdorpies wat bestaan uit groeperings 
van nederige huisies tussen die duine, sonder afgebakende straat of erwe. 
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SIMFONIESE STYL Worcester c.1878 (Foto Morrison-versameling) 
 

 
 

SIMFONIESE STYL Waenhuiskrans (Arniston) vissershuisies  
(Foto Willem Malherbe) 
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VANDAG NOG DAAR, MôRE NIE MEER NIE 
DIE ELEMENTE VAN VERWOESTING 

 
'Die hand van God' 
 

Reg van die begin af is Kaapse geboue blootgestel aan die kragte van die natuur, soos reën, 
wind, veldbrande, weerlig en aardbewing. Dit kan op 'n: 

dramatiese manier wees: wanneer kamers oorstroom en bome op dakke omwaai; wanneer 
riet, houtwerk en gordyne vlam vat, or mure instort as alles in beweging raak; of op 'n 

onopvallende manier: wanneer dakke geleidelik begin lek en vog in die mure oprys; as 
houtwerk geïnfekteer raak en verrot, of molshope skielik in grondvloere verskyn.  

Danksy die soepelheid van klei en riet kan skade egter dikwels herstel word en kan geboue 
met verbeeldingskrag en ondernemingsgees reggemaak word sodat hulle hul doel weer kan 
dien. 
 
 



 23

 
 

'DIE HAND VAN GOD' Schoonderzicht, Tulbagh, na die aardbewing van 1969 (Foto Willem Malherbe) 
 



 24

VANDAG NOG DAAR, MôRE NIE MEER NIE 
DIE ELEMENTE VAN VERWOESTING 

 
Die sondes van nalatigheid 
 

Die oortreding van die beginsels van argitektoniese moraliteit kan ook minder ernstige 
'sondes' wees – deur dié dinge na te laat wat aan 'n gebou gedoen behoort te word. Hierdie 
oortredings kan toegeskryf word aan die algemene swakhede van nalatigheid, onwetendheid of 
domheid, dikwels vererger deur kamstige of werklike geldgebrek. Ongeag of die skuldige 'n 
privaatpersoon, 'n plaaslike owerheid of die regering is, tuimel die betrokke gebou in, brand dit 
af of verval dit geleidelik om gevandaliseer en verniel te word.  

Ewe laakbaar is die sonde van verminking waarby die buitekant, die struktuur of die 
omgewing van 'n bouwerk op ongevoelige manier verander word deur onvanpaste verf-, 
pleister- of baksteenwerk waarmee sy outentisiteit en skoonheid aangetas word. 
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SONDES VAN NALATIGHEID Onder-Vredenburg se voorgewel, gesmoor in PVA-verf, het in 'n hoop 
modder ingestort as gevolg van insyfering deur die krake (Foto Willem Malherbe) 

 

 
 

SONDES VAN NALATIGHEID Ouplaas: Geruïneer as gevolg van verwaarlosing  
(Foto Hans Fransen) 
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VANDAG NOG DAAR, MôRE NIE MEER NIE 
DIE ELEMENTE VAN VERWOESTING 

 
Die sondes van besluitneming 
 

Oortreding van die beginsels van argitektoniese moraliteit kan ook die gevolg wees van 
besluite en opdragte deur 'n persoon of liggaam wat gesag het oor een of meer geboue. Die 
basiese motivering vir so 'n besluit is 'n gebrek aan eerbied, kwaadwilligheid of hebsug. 

Ongeag of die skuldige 'n argitek of beplanner is, 'n ontwikkelaar of politikus, 'n  
kerkraad of 'n klomp ontevredenes, die gevolg bly dieselfde: die einde van 'n gebou onder 'n 
stootskraper, en ernstige sielsverdriet van bewoners en bewonderaars. 
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SONDES VAN BESLUITNEMING Hans Fransen maak 'n opname van Moravian Hill vòòr die sloping 
van Distrik Ses (Foto Willem Malherbe) 

 

 
 

SONDES VAN BESLUITNEMING Na die sloping van Distrik Ses (Foto Gawie Fagan) 
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OP DIE NIPPERTJIE 
BEWARING EN RESTOURASIE 

 
Die oomblik van besluitneming 
 

Ondanks die gevare waaraan geboue en hul omgewings blootgestel kan wees en wat hulle 
vernietiging kan beteken, het 'n hele aantal van hulle tog oorleef, en hulle het oor die jare 
gegroei en van uiterlik verander. 

Wat ook al die geval mag wees, voeg elke verandering weer 'n stukkie geskiedenis aan 'n 
gebou toe, 'n ekstra betekenislaag, en maak dit die gebou daarmee partykeer heelwat meer 
bewaringswaardig. 

Wanneer, op 'n gevorderde stadium van verval in die lewe van 'n gebou of kompleks, of as 
gevolg van 'n werklike of dreigende ramp, 'n besluit geneem word om dit te bewaar of te 
restoureer, is daar moeilike vrae om te beantwoord, soos: 

• Watter stadium in sy geskiedenis moet bewaar word? 
• Sal die bewaring van 'n reeks stadiums nie dalk 'n beter oorsig gee nie? 
• Kan en moet die onmiddellike omgewing bewaar word? 
• Moet moderne boumetodes en materiale gebruik word? 
• Waar moet moderne geriewe geplaas word (kombuis, badkamers, motorhuise), watter 

styl moet vir aanbousels gebruik word; hoe ooglopend mag hulle wees? 
• Watter fondse moet afgestaan word vir voorafgaande navorsing, ongeag of dit verplig 

is, oor die eintlike restourasie, vir die moontlike verklarings as Erfenisterrein, ens.? 
• Watter bevoegde argeoloë, historici, argitekte, bouers, kunsambagsmanne moet betrek 

word? 
Antwoorde op sommige van hierdie vrae sal noodwendig subjektief wees omdat hulle 

afhang van estetiese of morele oorwegings. Maar nie al hierdie kwessies is subjektief van aard 
nie, want oor die laaste paar dekades het talryke spesialiste in restourasiewerk baie praktiese 
ondervinding opgedoen. 
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DIE OOMBLIK VAN BESLUITNEMING Naby Robertson: restourasie deur John Rennie met behoud van 

'n later sinkplaat veranda (Foto Willem Malherbe) 
 

 
 

DIE OOMBLIK VAN BESLUITNEMING Rust en Vrede, Stellenbosch: ou en moderne kelder, 
laasgenoemde ontwerp deur Gawie Fagan (Foto Willem Malherbe) 
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OP DIE NIPPERTJIE 
BEWARING EN RESTOURASIE 

 
Gevare vir die onwetende 
 

Vanaf die oomblik dat dit bekend word dat restourasie beplan word, kan beswaarmakers en 
opportuniste opdaag wat die planne mag vertraag, saboteer of beheer daaroor oorneem. Ander, 
meer voordelige vertragings kan optree, bv. terwyl verpligte argeologiese ondersoek ingestel 
word en die Erfenisraad se goedkeuring afgewag word. Tyd moet bestee word vir die 
verkryging or vervaardiging van historiese boukomponente soos balke, kosyne, skarniere ens. 

Die tydsberekening moet ook partykeer aangepas word vanweë belangrike vondste: spore 
van ou muurpapier, muurskilderings, lyswerk en gewels, of verborge trappies, vloere, kelders, 
waterbronne en vullisgate met interessante materiaal. Minder aangename verrassings kan wees 
die ontdekking van vrot balke, lewendige ammunisie of menslike oorblyfsels.  

Sulke belangrike historiese getuienis kan net gevind en bewaar word indien die werkers 
oplettend is en as oor alle boubedrywighede deurlopend toesig gehou word ('n klerk van werke 
of verkieslik 'n argeoloog wat in noue kontak bly met die uitvoerende argitek). 
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GEVARE VIR DIE ONWETENDE Klerk van werke Scribanti hou toesig oor die restourasie van die Rynse 

Pastorie in Stellenbosch (Foto Willem Malherbe) 
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OP DIE NIPPERTJIE 
BEWARING EN RESTOURASIE 

 
Nà die operasie 
 

Om gate in mure toe te pleister, mure en houtwerk te verf of 'n rietdak te herstel is betreklik 
onskuldige bewaringsaksies, ingrepe wat vergelyk kan word met 'n kuur by 'n gesondheidsoord. 
Maar restourasie kan wees soos 'n baie meer indringende gelaatsoperasie waaruit die pasiënt, 
ongelukkig, soms te voorskyn mag kom met 'n onbedoelde nuwe uiterlik: skeelogig, rimpelig, 
of met 'n monsteragtige gewelneus. 'n Effens beskadigde gewel word eenvoudig afgetrek en 
deur 'n nuwe een vervang. Daar word selfs 'oorplantings' verrig (soos dié waarby 'n bekende 
kompleks in stedelike Kaapstad afgebreek en – inkorrek – in plattelandse Franschhoek herbou 
is). 

Dit is duidelik dat die leiding en koördinasie van restourasiewerk – in die woorde van die 
beroemde argitek Norman Eaton – “nie op 'n suiwer sentimentele of dilettantistiese manier 
uitgevoer kan word deur enigiemand wat dalk oppervlakkig iets afweet van Kaaps-Hollandse 
boukuns nie. Vir restourasie om in die eerste plek die moeite werd te wees moet dit gehanteer 
word deur 'n persoon wat: 

• bereid is om geduldig al die navorsing te verrig; 
• intiem met ou geboue bekend is en 'n diepe aanvoeling vir hulle besit; 
• kan aandring op outentisiteit en historiese korrektheid tot die kleinste detail; 
• wat die praktiese en toesighoudende ondervinding het om die werkers te beheer; 
• bereid is om sy kreatiewe argitektoniese drange te beheer en hom streng te hou by 

die getuienis oor wat waarskynlik bestaan het; 
• altyd die inisiatief behou en pal staan teen inmenging vanuit enige oord wat hom 

kan laat afwyk van die hoofdoel.” 
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NA DIE OPERASIE Die laaste hand word gelê aan die gewel van die Leipoldthuis, Stellenbosch tydens 
die restourasie deur die Kaapse Provinsiale Administrasie, deur Revel Fox en Vennote (Foto Alice 

Mertens) 
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OORSPRONGE 
INVLOEDE EN OOREENKOMSTE 

 
Die 'Kaaps-Hollandse' styl is al beskryf as die belangrikste Suid-Afrikaanse bydrae tot 

wêreldkultuur. 'n In afsondering lewende setlaarsgemeenskappie wat nie groter was as die 
bevolking van 'n middelslag stadjie in Nederland het daarin geslaag om 'n boustyl te ontwikkel 
wat onmiddellik herkenbaar, besonder aantreklik en harmonies is en, soos alle volksboustyle, 
geheel en al 'vir sy doel geskik'. 

Maar hoewel baie uniek en besonders, is die styl gewortel in en vertoon dit ooreenkomste 
met verskeie volkstyle in Europa en sy sfere van invloed in ander dele van die wêreld. Die 
stewige mure opgetrek in klei of sagte baksteen en van binne en buite afgepleister kom nie voor 
in Nederland met sy mooi harde baksteen nie, maar dit word gevind in Mediterreense lande 
(adobe) en het na die kolonies versprei. Sy aan sy met hardgebakte dakpanne kom daar nog baie 
rietdakke voor in Nederland en die aangrensende kusgebiede van Vlaandere tot Denemarke. 

Die opvallendste sierelement aan die Kaap, die gewel, word in baie dele van Europa 
aangetref, gewoonlik as dakbeëindiging, dikwels met vorms wat aan die Kaapse verwant is. In 
die stede, waar die huise met hulle smal kant na die straat staan, is hulle endgewels oor die volle 
breedte van hul smalle fasades. Maar as middegewels is hulle nêrens so talryk as aan die Kaap 
nie. Dekoratiewe gewels word gevind in ander Nederlandse (voormalige) kolonies, met name in 
Curaçao en Ceylon (Sri Lanka), maar is nêrens 'n algemene kenmerk soos hier nie. 

Langhuise kom in baie dele van Europa voor, hier en daar met vleuelontwikkeling. Maar net 
soos die middegewel is die feitlik algemene 'domino'-vleuelplan aan die Kaap 'n suiwer 
plaaslike fenomeen gebore uit plaaslike omstandighede (beperkte voorsiening van beskikbare 
materiale en tegniese vaardighede) en vereistes. 

Afgesien van vaardighede soos pleisterwerk is invloede uit die Ooste (vanwaar baie slawe 
na die Kaap gebring is) moeilik om uit te wys. Eweneens het plaaslike pre-koloniale 
boutradisies, soos die KhoiSan se matjieshuise, te veel verskil van wat benodig was deur die 
nuwe setlaars. Wat die boukuns van die swart Afrika-volke betref het die koloniste eers van 
aangesig tot aangesig met hulle te staan gekom toe hul eie volksboukuns al volledig ontwikkel 
was. 
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OORSPRONGE Plaashuis met rietdak en gewel te Illmitz in die Burgenland, suid van Wenen, Oostenryk 
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 'n TOEKOMS VIR ONS VERLEDE 
WAAROM BEWAAR? 

 
Die volksboukuns van stad en land vorm 'n onmisbare deel van die erfenis van die mens, 

waarvan ons slegs die bewaarders is vir volgende geslagte. 
As die mees ooglopende skakels met vorige geslagte verdien hierdie bousels om met 

eerbied en begrip behandel te word, deur: 
• hulle teen skade, verval of verlies te beskerm met die oog op nuttige gebruik in die 

toekoms (bewaring); 
• hulle standplekke af te sonder en hul beskerming ook in die toekoms te verseker 

(preservation); 
• hulle waardigheid en skoonheid aan hulle terug te gee deur hulle te herstel en 

onvanpaste later veranderings ongedaan te maak (restourasie); 
• hulle van 'n nuttige verdere lewe te verseker, of dit nou in hulle oorspronklike 

hoedanigheid is of, met so weinig moontlike aanpassings, in 'n nuwe rol wat in 
ooreenstemming is met hul aard. 

Die hieruit resultate wat hieruit voortvloei is nie onaansienlik nie en kan baie vorms 
aanneem: 

• Die verryking van ons erfenis deur die behoud van hierdie tasbare skakels met ons 
verlede; 

• Intellektuele bevrediging deur die intensiewe bestudering van historiese geboue, hul 
boutegnieke en materiale, en om lesse daaruit te leer; 

• Om 'n wyer insig te verwerf oor die manier waarop sowel Kaapse koloniale en 
tradisionele Afrika-boukuns deel vorm van 'n geïntegreerde plaaslike omgewing en 
van 'n wêrelderfenis; 

• Geestelike verryking deur strukture wat geslagtelange godsdienstige toewyding 
weerspieël; 

• Om van die verlede te leer deur die studie van oorspronklike volksbou en die 
verdiepte insig wat dit kan verskaf aan hedendaagse argitekte wat hulle in staat kan 
stel om dieper betekenis aan hulle ontwerpe te gee en hulle te help om vir alle 
plaaslike omstandighede en vereistes steeds weer die perfekte oplossing te vind; 

• Die opvoedkundige waarde vir toekomstige geslagte: om deur die studie van ou 
strukture meer van die verlede te leer; 

• Kommersiële profyt deur die hernude gebruik van ou geboue op maniere wat oor die 
eeue geblyk het om nuttig te wees, of deur hulle aan te pas vir 'n nuwe maar 
simpatieke rol; 

• Die bevordering van kulturele toerisme deur hul 'sjarme van die verlede' en hul 
uitgesproke Suid-Afrikaanse karakter in 'n verskeidenheid style wat die land se 
multikulturele erfenis weerspieël; 

• Werkskepping en vaardigheidsopleiding: die restourasie en die onderhoud van ou 
geboue is werkintensief en vereis gespesialiseerde bekwaamhede; 

• Emosionele bevrediging deur die genot van die skoonheid van geboue: op hul eie, 
as groepe, as deel van die kultuurlandskap en, bowenal, as agtergrond vir die mens 
se lewe en werk. 
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'n TOEKOMS VIR ONS VERLEDE Tulbagh na die restourasie (Foto Willem Malherbe) 
 

 
 

'n TOEKOMS VIR ONS VERLEDE Sjeg Joessoef se Kramat op Faure met die Hottentots-Holland-berge 
oop die agtergrond (Foto Willem Malherbe) 
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JAMES WALTON 
VADER VAN VOLKSBOUKUNDE IN SUID-AFRIKA 

 
As stigterlid van verskeie argitektoniese verenigings word James Walton deur ons van die 

Volksboukundige Vereniging van Suid-Afrika (VASSA of VVVSA) as ons geestelike vader 
beskou. Deur al sy publikasie, lesings en sy persoonlike voorbeeld het hy die studie, optekening 
en bewaring van tradisionele bouvorms en -metodes aangemoedig. 

James Walton (1911-1999) het reeds as 'n jong man in Yorkshire, waar hy gebore is, 'n 
belangstelling in volksboukuns ontwikkel. Hoewel sy loopbaan hom in ander rigtings neem, het 
hierdie aktiewe belangstelling 'n lewenslange passie geword wat 'n hele reeks studies en die 
optekening van tradisionele geboue in Europa, Afrika en die Verre Ooste opgelewer het. 

In Engeland was hy in 1952 'n stigterlid van die Vernacular Architecture Group en in 1964 
was hy een van die stigters (en later lewenslange Erepresident) van VASSA. 

Walton was die skrywer van elf boeke en meer as tweehonderd referate en het dwarsdeur 
die bewaringsgemeenskap in hoë aansien gestaan, soos blyk uit die toekenning van die 

Toekenning van Verdienste deur die Kaapse Drie-eeue Stigting; 
Cape Times Centenary Award; 
Die Instituut van Argitekte se toekenning vir Kritici en Skrywers; 
Die Goue Medalje van die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede; 
Die Goue Medalje van die Stigting Simon van der Stel; 
Die Goue Medalje van die Genootskap van Afrikaanse Volkskunde; 
'n Eredoktoraat van die Universiteit van Natal. 

 
Walton het in 1947 na Lesotho getrek waar hy tot 1960 Onderdirekteur vir Onderwys was. 

Vir hierdie dienste is die Order of the British Empire aan hom toegeken. In Kaapstad het hy 
daarna tot sy aftrede gewerk as Uitvoerende Direkteur van die uitwery Longman Southern 
Africa. 

Hoewel eentalig, het dit James Walton nooit afgeskrik om na die verste uithoeke van 
Suider-Afrika te reis nie. Hy het daarin geslaag om met die plaaslike mense te kommunikeer, en 
het selfs 'n belangstelling in Afrikaanse volkspele en boeremusiek ontwikkel. 

Walton het sy studies in volkskultuur op baie toepaslike wyse afgesluit met die verskyning 
van A tribute to the Donkey, waarvoor die material, saam met die groot gros van sy 
navorsingsmateriaal, in die argiewe van die Universiteit Stellenbosch bewaar word. 
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JAMES WALTON Huisies gebou van  die hout van skeepswrakke word gevind in die eeu-oue 
vissersdorpie Buffeljagsbaai, tussen Gansbaai en Struisbaai. Hier staan James Walton by die eienares 

van so 'n huisie, Sophie Swaam (Foto André Pretorius) 
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VRUGTE VAN DIE LAND 
VEERTIG JAAR VASSA-BEDRYWIGHEDE 

 
“Die doel van die Vereniging is die bevordering van die studie van die Suid-Afrikaanse 

volksboukuns en die daaraan verbonde stoflike kultuur deur die aanmoediging van navorsing, 
die reël van uitstappies en studiereise, lesings, die publikasie van oorspronklike werk en op 
enige ander manier.” 

James Walton het die oogmerke van die tans veertigjarige Vereniging baie duidelik gestel, 
en hy het inderdaad persoonlik die lede aangespoor om ons verdwynende volksbou-erfenis te 
bestudeer en te boekstaaf – en om hulle daarby nie op die deftige gewelhuise blind te staar nie. 
Met hierdie doelstellings steeds in gedagte was die Vereniging oor die jare betrokke by 'n hele 
aantal projekte deur sulke geboue veral in afgeleë gebiede te ondersoek en te boekstaaf. 

Hierdie werk word op 'n holistiese manier gedoen, waarby geboue in hulle konteks 'gelees' 
word, sowel maatskaplik as fisies. So word die geboue en hulle interieurs deur die lede 
opgemeet en gefotografeer, en word die resultate dan opgevolg met soektogte deur die 
Aktekantoor en die Argiewe om sodoende 'n groter begrip van ons geboue op te bou. Dit kan 
ook speurwerk behels soos die nagaan van die eienaarskap van plase van geslag tot geslag. 

Die projekte wat die Vernakkers al onderneem het, sluit talle bedreigde geboue en 
nedersettings in, en ons rekords is partykeer die enigste getuienis wat nog bestaan oor eens 
aansienlike plaashuise of nederige volkshuisies. 'n Aantal voorbeelde van sulke projekte behoort 
die trefwydte van ons belangstelling te illustreer. Die voortbestaan van baie strukture langs die 
Weskuns is bedreig of het al verdwyn as gevolg van die veranderende ekonomiese 
omstandighede en die trek van die mense na die stede, waarby die grond-en-riethuisies 
geleidelik weer in die landskap terugsink en hulle eertydse plek miskien nog slegs deur 'n 
eensame vrugteboom of 'n boskasie van uitgegroeide roosstruike herkenbaar is. 

Die eerste grootskaalse optekeningsprojek was dié van Distrik Ses in 1969, kort voor sy 
inwoners kragdadiglik verwyder is. Die Vereniging het aanbevelings gedoen oor die behoud van 
bewaringswaardige dele van die stedelike weefsel, maar ongelukkig het die 'Departement 
Gemeenskapsbou' (!) geen enkele daarvan uitgevoer nie. 

Nog 'n optekeningsprojek van geboue wat sedertdien verdwyn het was die riethuise van 
Hopefield, voorbeelde van 'n destyds nie ongebruiklike boumetode in 'n landstreek waar riet 
volop was. Ewe bedreig is baie vestigings naby stedelike gebiede wat oor die laaste dekades 
deur ontwikkeling oorspoel is. Die Vereniging het die voormalige Kompanjiesplaas Zandvliet 
op Faure by Somerset-Wes geboekstaaf en hom beywer dat dit bewaar en weer in gebruik 
geneem word. Vandag is die Georgiaanse herehuis slegs 'n half vergane oorblyfsel van sy 
eertydse glorie, met sy enorme omringde werf nou totaal in puin. 

Die plaaskompleks van Coenradenberg is 'n pragtige en volledige voorbeeld van 'n 
gewelhuis met al sy bybehorende buitegeboue, nog steeds op 'n wonderbaarlik ongedwonge 
manier bewoon en gemeubileer – maar tog nie heeltemal veilig nie. Hierdie kompleks is in 
besonderhede geboekstaaf in 'n publikasie deur die Vereniging. Daar is tans al 'n mooi 
versamelinkie van sulke publikasies waarin die resultate van 'n hele paar opmetingsprojekte 
wêreldkundig gemaak word. Nog onlangs is deur 'n aantal geesdriftige lede 'n opname van 
bedreigde plaasgeboue in die Bokkeveld gemaak, waarvan die bevindinge aan die plaaslike 
gemeenskap aangebied is in die hoop om daarmee hul belangstelling te wek. 

In 1999 het die eerste uitgawe verskyn van 'n halfjaarlikse VASSA Journal, waarin die 
resultate van die lede se navorsing en opmetings op 'n reëlmatige basis bekend gestel word. Die 
tydskrif het reeds 'n reputasie verwerf vir die kwaliteit van sy inhoud en die aanbieding daarvan. 
Ook het die Vereniging 'n 'Waghond'-groep wat op die loer lê vir bedreigings van ons volksbou-
erfenis en die betrokke outoriteite in kennis stel en as drukgroep optree. 

So slaag die Vereniging vir Volksboukunde daarin om 'n kombinasie te vind van dit plesier 
verskaf aan sy lede en om die resultate daarvan te vergaar, te orden en te versprei. 
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VRUGTE VAN DIE LAND Coenradenberg naby Hopefield, opgemeet en gedokumenteer deur VASSA-
lede (Foto Willem Malherbe) 

 



 42

MODELLE WAT DIE 'DOMINO-EFFEK' ILLUSTREER 
 
 

 
 
 

Hierdie modelletjies is deur Tim Maggs gemaak om die 'domino'effek' te illustreer op 
Kaapse plaashuise, waar die beperkte houtvoorrade die breedte van die strukture bepaal. Om 'n 
eenvoudige huisietjie (links onder) groter te maak kon dit verleng word tot die 'langhuis' (links 
bo), of kon daar een of meer vleuels agtertoe aangebou word (soos die T- en TT-plattegronde – 
middel – of ook die U-plan). Die toevoeging van nog meer vleuels het meer ingewikkelde 
planne opgelewer, soos die H-plan (regs onder) of kombinasies (regs bo). 
 

Bronne: 
• Willemsrivier, Bokkeveld – die huisie wat deur generaal Smuts tydens die Anglo-

Boere-oorlog as hoofkwartier gebruik is; 
• Langhuis in die weskus se Sandveld; 
• Ouplaas, Bokkeveld – T-plan; 
• Matjesfontein, Bokkeveld – H-plan; 
• Tokai – kombinasie van H- en U-plan. 
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WERK DEUR LEERDERS VAN DIE KUNSSENTRUM FRANK 
JOUBERT, NUWELAND 

KYK NA VOLKSBOUKUNS IN SUID-AFRIKA 
 
 

 
 

Graad 11 beeldhouprojek: Transformasie van die Kaapse gewel 
 
 

 
 

Graad 11 Keramiekprojek: die gebruik van die Kaapse gewel as siermotief op 'n rolpot 
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Graad 10 Kunsgeskiedenisprojek: Skep 'n onderdak vir 'n klein, denkbeeldige persoon, gemaak van 
materiaal wat by die huis gekry is, met die voorwaarde dat niks gekoop mag word nie 

 


